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76e Schippersdag nog
beter dan 75e
LOOSDRECHT- Onder bijna ideale omstandigheden
deden 36 boten mee aan
de 76e Schippersdag op de
Loosdrechtse plassen. Een
traditie die vorig jaar zijn al-
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Freriks won de prestigieuze
wisseltrofee in de A-klasse.
Door: Herman Stuijver
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Hoewel de chemie tussen routiniers Lacus-Jan Groenhout
en Bart ten Herkel altijd zorgt
voor mooie resultaten weet
Bart dat een top-3 er niet in
zit, maar verder? Het college
van Wijdemeren startte ‘s
ochtends met vier wethouders, dat leek iets teveel van
het goede.
-Lees verder op pagina 4-

Hét verschil
tussen uw huis te
koop zetten en
het verkopen!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Schoonmaakster gevraagd
van mijn chalet op
recreatiepark De Boomhoek
uren en frequentie in
overleg 0653696057

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

Yoga/jazzdance combinatie
muzikaal bewegen/ontsp.
v.a 19 Sept. elke Do.10u
O-L’drechtsedijk 112
Renée Beekmans 0626122790
GRATIS PROEFLES

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

		

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Iemand de oren van het hoofd eten

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Schnitzel Napolitano

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Varkensschnitzel gevuld met tomaat en kaas

Vleeswarentrio:
100 gram achterham
100 gram boterhamworst
250 gram leverworst
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Bijna eensgezindheid over dorpenbeleid
NIEUWSSTER

‘s-Graveland en Oud-Loosdrecht ieder 8000 euro, Nederhorst den Berg 20.000,
Nieuw-Loosdrecht 25.000 en
Kortenhoef 26.000. Wethouder Rosalie van Rijn gaat de
dorpen langs om te vernemen
wat de wensen zijn. Voorts
komen er twee dorpscoördinatoren voor bijna 2 fte’s
(120.000) die in nauw contact
staan met hun dorpen.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
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Lof en kritiek

Foto: (rechts) Sandra van Rijkom
in debat met Sieta Vermeulen

WIJDEMEREN- Hoewel oppositiepartijen De Lokale Partij
en PvdA/GroenLinks met zes
stemmen tegen het dorpenbeleid stemden, bleken alle
partijen in de gemeenteraad
donderdag jl. eensgezind
over de dorpscoördinatoren.
Door: Herman Stuijver

Het dorpenbeleid is een van
de hoofdthema’s in het bestuursakkoord 2018-2022 van
CDA, Dorpsbelangen, VVD en
D66. Het gaat om het stroomlijnen van initiatieven uit de
dorpen. Naast het bevorderen
van de sociale samenhang.
Alles is erop gericht om de
dorpen sterker te maken. Het
vrijwilligersplatform onder
de naam De Appelboom is
al een succesvolle invulling
van initiatieven vanuit de

bevolking. Meer dan 1300
vrijwilligers zijn betrokken,
er zijn een kleine 150 projecten gerealiseerd en 69 straten
nemen deel. De Appelboom
wordt dus onderdeel van het
dorpenbeleid.
Er komt ook een Dorpenloket en een Dorpenfonds van
100.000 euro. Het geld wordt
naar het aantal inwoners per
dorp verdeeld. Breukeleveen
ontvangt € 5000, Ankeveen,

De sprekers van de coalitiepartijen waren over het
algemeen vol lof over het
voorgenomen beleid. Nanne
Roosenschoon (D66) miste
wel de dorpsavonden van
vroeger. Namens Dorpsbelangen zei Patricia IJsbrandy
dat er met deze opzet in een
breder bereik voor iedereen
mogelijk is. Op die lijn zat
ook CDA ‘er Jan Verbruggen,
hij meende dat de dorpscoördinatoren de inwoners zullen
helpen om hun weg te vinden.
Sandra van Rijkom (PvdA/
GroenLinks) was wel content
met de coördinatoren, maar
vond het totale plan een
kerstboom die teveel was opgetuigd met een dorpenloket,

dorpenontwikkelingsplan en
dorpenfonds. Wat haar betreft hadden de twee nieuwe
fte’s ook gewoon gepast in de
huidige organisatie.
Uit het verhaal van Olivier
Goetheer (DLP) viel op te
maken dat hij vooral problemen had met een dorpsraad.
Waarop VVD- fractievoorzitter Sieta Vermeulen reageerde met de opmerking dat het
‘niet in beton gegoten is’. Er
hoeft niet per se een dorpsraad te komen. Dat zei ook
wethouder Van Rijn. Hoe de
burgers zich eventueel organiseren, maakte haar niet
uit. “Het gaat om de noodzaak om burgers te helpen,
de dienstbaarheid kan echt
beter.” Ook ongelijkheid
tussen de zes dorpen vond
ze geen probleem, het ging
juist om de eigenheid van
de verschillende kernen. Dat
beide oppositiepartijen wel
het nut van de dorpencoördinatoren inzagen, vond ze
prijzenswaardig. Toch bleven
De Lokale Partij en PvdA/
Groenlinks tegen. “Ik ben benieuwd wat er uitkomt”, zei
Sandra van Rijkom tot slot.

Plantsoen naast Erve Knorr opnieuw ingericht
voor de woningen van de
Oude Molenmeent. Die stoep
wordt opnieuw gelegd met
dezelfde tegels door een leerling uit een opleidingstraject
stratenmaker.

Drie fases

LOOSDRECHT - Op 17 oktober
zal de gemeenteraad zonder
debat instemmen met
€ 146.000,- beschikbaar stellen voor het klimaatbestending herinrichten van het
Dekkerplantsoen en herbestraten van de Oude Molenmeent te Nieuw-Loosdrecht.

in samenwerking met bewoners. Het opknappen van de
bestaande langsparkeervakken in de Oude Molenmeent
is mee genomen evenals het
hertegelen van het trottoir

De aanleg en uitvoering van
het werk zal in drie fasen gebeuren. Als eerste zal in dit
najaar de groenstrook aan
de Oude Molenmeent uitgevoerd worden zoals eerder is
toegezegd. Volgend voorjaar
worden het plantsoen en de
langsparkeervakken aangepakt. Als laatste wordt het
trottoir opnieuw aangelegd.
Het plantsoen met het standbeeld van een paard is aan renovatie toe, het groen is aan
het einde van de levensduur.
Wethouder Boermans: “Er
zijn al veel bomen dood gegaan of ziek geworden door

mumsnelheid 50 km. te plaatsen. Een tekst op het wegdek
was ook goed. Alleen CDA
en PvdA/GroenLinks stemden vóór. Verkeerswethouder Boermans betoogde dat

een extra bord niet paste in
het streven om juist minder
borden te plaatsen. Een beleid waar de gehele raad ooit
vóór had gestemd. Ook vond
de wethouder dat een motie

Het Dekkerplantsoen ligt tus- van het Dekkerplantsoen en
sen de Frans Halslaan en de de groenstrook aan de Oude
woningbouw van Erve Knorr. Molenmeent, door studenten
Door: Herman Stuijver
Al in 2015, voor de nieuwbouw van Erve Knorr, is er
een afstudeerplan gemaakt

ouderdom. Na de realisatie
van de woningen op het voormalige Knorr- terrein is er
minder groen over gebleven
aan de Oude Molenmeent. Bewoners hebben behoefte aan
een mooie invulling van het
groen. Het ontwerp is in samenwerking tot stand gekomen, naar tevredenheid van
omwonenden.”
De totale kosten voor de
voorbereiding en uitvoering
van het Dekkerplantsoen en
groenstrook Oude Molenmeent, inclusief de parkeervakken, is geraamd op: €
146.000,- De aanpak van het
parkje kan worden uitgesteld
als de bouwplaats van de aannemer van de Eikenlaan langer nodig is. In het uiterste
geval wordt het Dekkerplantsoen volgend najaar uitgevoerd.

Gebakjes helpen niet
WIJDEMEREN - De gebakjes
met 50 km. die de ‘burgemeester’ van Breukeleveen,
Jan Manten, tijdens de raadsvergadering uitdeelde, hielpen niet.

Op verzoek van Manten
kwam CDA’er Jan-Willem
Nienhuis met een motie om
aan de grens van Breukeleveen borden met de maxi-

op het laatste moment op verzoek van één particulier ‘niet
sjiek’. De meerderheid steunde zijn standpunt en stemde
tegen. Nienhuis zag het vooral als een ludieke actie.
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Spreekuur
Administratie voor Elkaar
Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren,
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.
Privacy is gewaarborgd.
Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

-Vervolg van voorpaginaZo maakte stuurman Jan-Jaap
de Kloet op de finishlijn een
onorthodoxe manoeuvre, althans volgens welingelichte
kringen. Hans Heikoop was
blijkbaar niet bij Specsavers
geweest, want hij miste een
paar boeien en zeilde op een
gegeven moment moederziel
alleen op de plas. ‘Waterburgemeester’ Steven Voorn had
af en toe miscommunicatie
als hij ‘Sanne ree’ riep, op
zijn scheepje voeren Sanne
Voorn en Sanne Bonnema
mee.

Serieuze strijd
Praatjes en jolijt in overvloed, maar de wedstrijden
waren wel degelijk serieus
en sportief. Er voeren maar
liefst vier rescueboten mee

en het professionele startschip was geleend van de
buren van de Koninklijke
Watersport Vereeniging. Gelukkig hoefde de protestcommissie die gaat over elkaar
de loef afsteken en dergelijke niet in actie te komen.
De wind liep op tot 5 op de
schaal van Beaufort, vanuit
het westen, maar ‘s middags
draaiend. Beter zeilweer kan
haast niet, zei een ingewijde.
Er waren uiteraard veel bedankjes. Voor kok Hans Timmermans die een perfecte
Indonesisch buffet had verzorgd, voor jachthavens De
Uitkijk, Otter en Dusseldorp
voor het beschikbaar stellen
van de Polyvalken en voor de
talloze sponsors wier namen
op de achterzijde van het
76- T-shirt prijkten. Ook Jan
Lamme werd in het zonne-

tje gezet. Hij nam na 10 jaar
afscheid van de organisatie
van de Schippersdag. Zijn
voorzitters-roer wordt tot ieders blijdschap overgenomen
door Ria Moorman.
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Uitslagen
Terwijl de Lee Towers van de
plassen onvermoeibaar zijn
songs over de hoofden heen
strooide, steeg de spanning.
Toen burgemeester Ossel binnentrad was alle aandacht
gericht op de uitslagen. In
de B-categorie wonnen Marc
Fransen en Nico van Velzen,
als echte Vrijbuiters zeilden
ze een thuiswedstrijd. Dit
eerste 3 promoveren naar
de A-klasse. Wie er als laagste drie degraderen naar de
B-klasse werd niet openbaar
gemaakt.

Dik van Enk verlaat raad Wijdemeren

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

WIJDEMEREN- Dik van Enk
heeft besloten te stoppen
met zijn raadslidmaatschap
voor het CDA in Wijdemeren.
Van Enk legt zijn politieke
functie neer, omdat hij deze
niet langer kan combineren
met zijn werk als directeur
van bouwbedrijf Intersell.
“De groei van Intersell vergt
steeds meer tijd van mij”, aldus Van Enk. Doordat de vele
vergaderavonden voor het
raadswerk wegvallen kan hij
ook meer tijd besteden aan
zijn vriendin en gezin. Van
Enk geeft nadrukkelijk aan
in de toekomst op andere wij-

ze actief te blijven voor CDA
Wijdemeren.

Foto: Dik bij z’n laatste gemeenteraad

Zijn opvolger is Barry Rooimans, op dit moment voorzitter van de lokale CDAafdeling Wijdemeren. De
CDA- fractie vindt het bijzonder jammer dat Dik van Enk
stopt. Zijn enthousiasme, humor en deskundigheid zullen ze gaan missen, maar ze
hebben uiteraard alle begrip
voor zijn besluit. Met Barry
Rooimans is de fractie overtuigd dat ze een opvolger is
die het CDA een warm hart
toedraagt en het gedachtegoed prima zal vertegenwoordigen.

3 finalisten Ondernemer van het Jaar
WIJDEMEREN- Uit 11 geselecteerde bedrijven voor de
Ondernemer van het Jaar
heeft de jury een top-3 samengesteld.

Jacques Maas
De Echte Bakker
Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

Dat zijn Van Ettekoven Rietdekkers en Bonnema Watersport uit Loosdrecht en Dunnebier Print & Marketing uit
Nederhorst den Berg. Vanaf
1 oktober kunnen inwoners
stemmen op: www.ondernemervanwijdemeren.nl.
De
uitslag is op 15 november.
Dan is bekend wie de Ondernemer van het Jaar 2019 zal
worden.Met recht kan de jury
zeggen dat gemeente Wijdemeren en ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren trots mogen zijn op
haar familiebedrijven. Dat
was bij deze 2e verkiezing
het thema. Was de selectie

uit de vele aanmeldingen om
te komen tot 11 bedrijven al
een klus, de keuze voor deze
drie finalisten was een nog
grotere uitdaging. De gepassioneerde verhalen over het

familiebedrijf hebben tijdens
de bezoeken van de jury veel
indruk gemaakt.
Foto: de jury met een deel
van de familie Dunnebier
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Dansen leren bij Van Bommel
NIEUWSSTER

zo in je systeem ingebakken
dat het automatisch gaat.”

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
In samenwerking met

Enthousiast

HILVERSUM - Eén, twee,
Chacha… Met ingespannen
gezichten dansen de deelnemers aan de ‘opfriscursus’ de
passen die ze vorig jaar of in
een ver verleden hebben geleerd. Op de volle dansvloer
gaat dit niet bij iedereen helemaal soepel, dus hulp van
dansleraar Hans van Bommel
en zijn vrouw Cheryl is noodzakelijk.
Door: Anja Lodder

Blik op maatschappij
Danscentrum Van Bommel
is een begrip in de regio. In
1938 startte grootvader Leonard de dansschool die daar-

Er zijn tussen de 600 en 1000
leerlingen die jaarlijks de lessen volgen. Hans: “Cheryl en
ik proberen op zo’n manier
les te geven en een leuke
sfeer te creëren dat mensen
enthousiast worden en blijven terugkomen. Natuurlijk
vallen er mensen door allerlei redenen af, maar jaarlijks
hebben we wel 100 nieuwe
cursisten. Het is een uitdaging om ook de jongeren
weer aan het dansen te krijgen. We hebben deze week
bijvoorbeeld enkele middelbare scholen op bezoek gehad voor een proefles.
na werd overgenomen door
zoon Huub en nu staat sinds
2000 kleinzoon Hans aan het
roer, of liever aan de knoppen, want de muziek, de
sfeer en manier van dansen
heeft weinig meer te maken
met het ‘stijve gedoe’ van de
dansscholen van vroeger.
Hans: “We willen met ons
danscentrum helemaal een
afspiegeling zijn van de
maatschappij van nu. Dansen
is fun. Mensen komen casual
gekleed, de muziek is eigentijds en bij Van Bommel doen
we al 80 jaar ‘gewoon’. We
noemen het in de danswereld ook wel ‘SocialDancing’.
We willen de mensen fijn

laten bewegen en een leuke
wekelijkse avond bezorgen.”

Alle leeftijden
Jong en oud danst bij Van
Bommel. Van middelbare
scholieren tot 55+ die uit de
kinderen zijn en nu wat meer
tijd aan elkaar willen besteden. Hans: “We hebben verschillende leeftijdsgroepen,
maar het zwaartepunt ligt
wel op de wat ouderen. Dansen is ook goed voor je brein:
je moet je motoriek aansturen, het ritme van de muziek
volgen en aandacht aan je
partner geven. Lekker multitasken dus. Ik vergelijk het
wel eens met autorijden. Op
een gegeven moment zit het

Naast Latin en Ballroom
geeft Cheryl ook Zumbalessen. De groep die nu danst is
vast van plan dit jaar door te
gaan. Kirsten & Rutger: “We
hebben vroeger veel gedanst.
Zijn verhuisd maar vinden
het leuk om nu weer te gaan
dansen.” Als ik mensen aanspreek blijkt dat vooral ‘het
samen iets leuks doen’ de
grootste motivatie is om op
de dansvloer te staan. Het
plezier spat er in ieder geval
van af! Meer info op www.
dansje.nl

Repair Cafés voorkomen 350.000 kilo afval
paddenstoelen uit de grond
en onze overbodige spullen
gaan naar de kringloopwinkel. Sinds enkele jaren is er
een nieuw fenomeen bijgekomen: het Repair Café. Een
plek waar je kapotte apparatuur kunt laten maken door
een groep vrijwilligers.
Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN - Elke dag lezen
en horen we over klimaatmaatregels, het milieu en
duurzaamheid. Zelf dragen
we daar natuurlijk ook al veel
aan bij door ons huis te isoleren, zonnepanelen op het
dak te leggen, afval zoveel
mogelijk te scheiden, korter
onder de douche te staan,
de thermostaat een graadje
lager te zetten en het licht
uit te doen als we een kamer verlaten. Tweedehandskledingwinkels schieten als

Sociale aspect belangrijk
In onze regio zijn er sinds twee
jaar Repair Cafés in Kortenhoef en Loosdrecht. Gaëtan
Dirven, een van de vrijwilligers van het eerste uur, wil
graag het belang van dit initiatief benadrukken: “Mensen
komen hier elke maand met
voornamelijk kleine huishoudelijke spullen waar iets aan
mankeert. Lichtschakelaars
die het niet meer doen, stekkers met losse draden, losse
knoppen, elektronica, stofzuigers en opvallend veel kof-

fiezetapparaten. Als er een
mankement veel voorkomt
dan geven we dat door aan de
fabrikanten die blij zijn met
de feedback.” Het Repair Café
in Kortenhoef is verhuisd van
het Achterom naar een plekje
achter de Katholieke Kerk aan
de Kerklaan (pad oplopen en
dan zie je de vlag). Er wordt
gesproken over een meer
toegankelijke plek aan de
Parklaan. Naast de reparaties
is het sociale aspect ook belangrijk. Mensen ontmoeten
elkaar, maken een praatje en
drinken gezellig een kopje
koffie of thee. Dirven: “We
krijgen niet alles aan de praat
maar laatst konden we een
jongen met beperking helpen door de knopjes play en
record te verwisselen van z’n
cassettespeler. Een favoriet
liedje werd steeds afgespeeld
waardoor het knopje stuk
was. Het geeft veel voldoening als je iemand blij kunt
maken. Vrijwilligers, vooral

met kennis van elektronica,
zijn van harte welkom!”
Ook in het Repair Café in de
bibliotheek in Loosdrecht is
het een gezellige boel. Fleur
Jansen, vestigingscoördinator
bibliotheek, is enthousiast.
“In het begin moesten mensen ons nog even vinden,
maar nu werden we in de
vakantieperiode al gevraagd
wanneer we weer zouden beginnen. Het is lekker druk.
We hebben verschillende vrijwilligers die alles regelen en
een gastvrouw die de mensen
opvangt. Ook is er een dame
met een naaimachine aanwezig voor reparaties.” Dat de Repair Cafés bijdragen aan duurzaamheid is duidelijk: in 2018
werd wereldwijd 350.000 kilo
afval voorkomen! Repair Café
Kortenhoef: elke 1e woensdag van de maand open van
14 - 16 u. Loosdrecht: elke 1e
zaterdag van de maand open
van 10 - 13.30 u.

Vorig jaar was
ons beste jaar
ooit!

LOOSDRECHT - Jolanthe
Meester, al 25 jaar de coördinator in Loosdrecht van
de jaarlijkse collecte voor
de Dierenbescherming wil
proberen dit jaar de top opbrengst van 2018 te overtreffen.
Jolanthe: “We hebben zo’n
leuk enthousiast team. Jong,
wat ouder, mannen en vrouwen, een mooie doorsnee van
de Loosdrechtse bevolking.
Door de nieuwe woningen
op het Knorr terrein zijn er
aardig wat bewoners bijgekomen, dus hierbij mijn oproep
voor nieuwe collectanten die
ons team komen versterken.”
Je hoeft natuurlijk zelf geen
huisdier te hebben om een
dierenliefhebber te zijn en
enkele uurtjes van je vrije
tijd te besteden aan de collecte. Die vindt zoals elk jaar
plaats in de week waarin op
4 oktober Dierendag valt. Dit
jaar is dat van 30 september
t/m 5 oktober. Er wordt huis
aan huis gecollecteerd, maar
er staat ook een bus bij de
dierenwinkel in Loosdrecht.
De organisatie wordt steeds
professioneler en Jolanthe
is er erg druk mee. “In het
verleden werden de bussen
door de landelijke organisatie opgehaald en moesten we
soms weken wachten om te
horen wat de opbrengst was.
Nu wordt er zelf geteld en
weet elke collectant meteen
wat het resultaat is. Nadeel is
wel dat ik nu met zware emmers met muntgeld naar de
bank moet, maar dat heb ik
er graag voor over.” Het geld
wordt vooral besteed aan
de dierenambulances en de
dierenopvang. Voor meer informatie jolanthemeester@
gmail.com of 06 510 68 566.
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Wijkagenten van Wijdemeren
NIEUWSSTER

Carl Klein, Kortenhoef, Ankeveen

geluidsoverlast, hondenpoep,
enz. “We werken wel zeer intensief samen met de BOA’s.”
Voor wat betreft het verkeer
wijst Klein op eeuwenoude
straten die dateren uit de
tijd dat je nog met paard en
wagen reed. Smalle wegen
vaak, naast een toenemende
verkeersintensiteit.
“Het
blijft dus altijd een samenspel van aanpassing van bestaande wegen, eventueel
aanleg van nieuwe wegen;
aanpassing van de regels én
ook de gebruiker moet zich
aanpassen.”
Het stijgend aantal woninginbraken begin dit jaar in
mijn dorpen had een grote
impact, vervolgt Carl Klein.
Het is nu rustiger in Ankeveen en Kortenhoef. “Ik durf

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Carl Klein werkt ongeveer 20
jaar in Wijdemeren. Op 21-jarige leeftijd was hij al politieagent. “Het is mooi werk.
Naast dorpen met karakter
en veel groen en water is het
contact met de burger over
het algemeen erg prettig en
bestaat er in mijn beleving
nog het nodige aan wederzijds respect.” Naast veiligheid en hulpverlening zijn
de wijkagenten specifiek ook
belast met het signaleren van
problemen in de samenleving. Problemen gerelateerd
aan leefbaarheid horen meer
thuis bij de gemeente. Denk
daarbij aan parkeeroverlast,

gerust te zeggen dat we in
onze dorpen relatief veilig
kunnen wonen, werken en
recreëren.”
Klein werkt in de eenheid
Midden Nederland, basisteam Gooi en VechtstreekZuid. Met 5 clusters (4 in
Hilversum en Wijdemeren
vormt het 5e cluster). Het
wijkgericht werken wordt
geregeld onderbroken door
prio-meldingen. Die worden
door de meldkamer uitgegeven aan een rijdende politieeenheid. De Wijdemeerse
wijkagenten
behandelen
soms meldingen in Hilversum. En omgekeerd komen
de Hilversumse collega’s ook
in Wijdemeren. Bij grote incidenten komen andere eenheden te hulp. Het politiebu-

Manuel Kummer,
Loosdrecht
Manuel Kummer werkt zo’n
7 à 8 jaar in de zes dorpen
van Wijdemeren. Eerst was
hij jeugdagent voor Wijdemeren en Hilversum-Zuid.
Sinds 2 jaar is hij de wijkagent van Loosdrecht. Manuel is niet met de politiepet op geboren. “Ik ben op
mijn veertigste bij de politie
gaan werken, daarvoor was
ik werkzaam bij het Ministerie van Financiën. Na
mijn opleiding ben ik werkzaam geweest in Huizen
en Blaricum.” Manuel was
werkzaam op de incidentenafhandeling,
motorrijder,
ME-lid en ME-chauffeur. “Na
de moord op Pim Fortuyn
heb ik een paar jaar in het
mediateam gezeten.”

Foto: Manuel Kummer

Dennis van Giessen,
Nederhorst den Berg
en ‘s-Graveland
Dennis van Giessen is al 9
jaar actief als wijkagent van
Nederhorst den Berg en 1
jaar in ‘s-Graveland.
Daarvoor werkte hij in de
incidentafhandeling in Hilversum. “Het mooiste van
wijkagent in deze dorpen is
gekend en herkend worden
door de inwoners. Daardoor
wordt het vertrouwen in de
politie verhoogd.” Evenals
zijn collega’s Klein en Kummer vindt Van Giessen het
een utopie om 100% tevreden
te zijn. “Een verbeterpunt
zal zijn om een goed beeld te

geven wat de politie doet en
vooral niet doet, omdat het
verwachtingspatroon soms
net iets te hoog ligt.” In ieder geval mogen ze volgens
Dennis van Giessen verwachten dat de wijkagent zoveel
mogelijk zichtbaar is in de
wijk. Zowel solo als met ketenpartners van de handhaving gemeente Wijdemeren,
Waternet i.v.m. Spiegelpolderplas, Natuurmonumenten. Preventief en repressief.
Hondenpoep, defect straatmeubilair, overlast klachten
van buren waar de burger
niet eerst zelf het gesprek
is aangegaan, horen niet bij
Van Giessens takenpakket.
Nu veroorzaken grote vrachtwagens vaak overlast (geluid,
trillingen). De wegen zijn er

niet op ingericht. “Het kost
vaak veel geld om dit op te
lossen, maar dat kun je maar
één keer uitgeven. Wel hebben we een adviserende rol
en wij zijn ook soms teleurgesteld als ons advies niet
wordt overgenomen.”
Qua criminaliteit zijn de vijf
dorpen niet te vergelijken
met Amsterdam of Utrecht.
“In de dorpen hebben 2 inbraken in een straat meer
impact dan in een stad. Maar
het veiligheidsgevoel in een
dorp is meerdere malen groter dan in een stad.” Tot slot
wijst Van Giessen erop dat
signalen vanuit de bevolking
zinvol kunnen zijn, ook via
Facebook. “Als we naar huis
gaan, denken we altijd de

reau in Hilversum is 24 uur
per dag geopend. In Wijdemeren is er een politiesteunpunt in het gemeentehuis,

open dinsdagochtend 09.00
en 12.00 u en donderdagmiddag 13.00-17.00 u. Zoveel mogelijk op afspraak.

Foto: Carl Klein

Als je werkt in Loosdrecht,
dan val je uiteraard voor het
landelijke karakter. Volgens
Kummer zijn er altijd verbeterpunten: “De samenleving
is altijd in beweging en dat
vraagt om aanpassingen.”
Voor hem en z’n collega’s
is een goed contact met de
burgers het streven. De wijkagenten zijn naast het ‘gewone’ politiewerk specifiek belast met signalen uit de wijk
op veel vlakken, aanhoudende overlast, sociale problematiek, verkeer om er maar
een paar te noemen. Er zijn
onderwerpen die niet direct
bij het takenpakket horen.
Als mensen hem daarover
aanspreken, vindt Manuel
Kummer dat geen lastigvallen. “Leef baarheid hoort nu
bij de gemeente. Daarnaast
maken we steeds meer gebruik van de BOA’s van de

gemeente. Meldingen over
blaffende honden, fout parkeren, toezicht bij scholen.
We werken wel nauw samen
met ze. “ Kummer ziet ook
dat de verkeersintensiteit
steeds meer toeneemt. “Echter, de verdraagzaamheid
onder bestuurders neemt
in mijn ogen af. We krijgen
regelmatig klachten over
te hard rijden.” Verkeerscontroles hebben wel het
juiste effect, maar zullen
met enige regelmaat moeten plaatsenvinden. Parkeren in oudere wijken geeft
weleens overlast, omdat de
straten uit die tijd niet zijn
berekend op de toename van
auto’s.

juiste dingen te hebben gedaan. Vanuit de dorpen krijgen wij soms signalen dat we

op andere zaken moeten letten.”

Foto: Dennis van Giessen
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Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 9 november is het weer de Dag
van de Mantelzorg. Tussen 10.00 en 16.30 uur
zijn er weer verschillende leuke activiteiten om
u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet.
Zet u 9 november alvast in uw agenda? Tot dan!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

De toekomst van…
23-09-19 10:24

>

Sluiting burgerzaken

In verband met technisch onderhoud is de
afdeling burgerzaken van de gemeente op
vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten en
op maandag 14 oktober gesloten tot 10.30
uur. Dit houdt in dat u op deze momenten o.a.
geen afspraak kunt maken voor het aanvragen
van een reisdocument/ rijbewijs of uittreksels.
Ook kunt u geen reisdocumenten afhalen.
>

Hoe ziet uw woning, straat en dorp
er in de toekomst uit? Hoe is de
openbare ruimte ingericht, welke
voorzieningen zijn er en hoe zorgen
we ervoor dat onze huizen van het
gas af zijn? Denk mee over de toekomst van uw dorp bij een van de vijf
dorpenavonden!
Tijdens de dorpenavonden willen we met u in
gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor
u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid, leefklimaat,
gezondheid en het levendig houden van de
dorpen. Maar ook: hoe gaan we dat bereiken,
wat kunt u zelf doen, wat verwacht u van de
gemeente en hoe kunnen we hier samen in
optrekken?

Dorpenbeleid

met de inwoners willen we per dorp een plan
opstellen. De dorpenavonden dienen als input
voor deze zogenoemde ‘dorpsontwikkelingsplannen’. Ook komt er per dorp een vaste medewerker van de gemeente als aanspreekpunt.
Zo zorgen we ervoor dat u meer invloed heeft,
dat het makkelijker wordt om initiatieven te
realiseren en dat we onze dorpen nog
krachtiger maken en houden.

Open gesprek
We hopen op een divers gezelschap van jong
en oud, mannen en vrouwen, inwoners van
het eerste uur en nieuwe inwoners. De nadruk
ligt op het voeren van open gesprekken in
kleine groepjes aan verschillende thematafels.
We zoeken naar wat u belangrijk vindt voor
de toekomst van uw dorp en naar ideeën die
we zowel op korte als lange termijn kunnen
inzetten.

De dorpenavonden zijn onderdeel van het
recent vastgestelde dorpenbeleid. Samen

Praat u mee?
Wilt u met ons meepraten, meedenken en
meedoen? Meldt u zich dan snel aan voor de
dorpenavond over uw eigen dorp via
formulieren.wijdemeren.nl/dorpenavond.

Data dorpenavonden
19.30 – 22.00 uur.

29 oktober - Kortenhoef, ’s-Graveland
De Blinker, Parklaan 4
4 november - Nederhorst den Berg
VV Nederhorst, Platanenlaan 1
13 november - Ankeveen
Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41
14 november - Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld, Boomhoek
Gemeentehuis, Rading 1
18 november - Oud-Loosdrecht
Gemeentehuis, Rading 1

Ondernemingsverkiezing

De finalisten van de ondernemersverkiezing
zijn bekend! Van Ettekoven Rietdekkers
uit Loosdrecht, Bonnema Watersport uit
Loosdrecht en Dunnebier Print &Marketing
uit Nederhorst den Berg zijn door naar de
laatste ronde van de verkiezing. “Drie prachtige
familiebedrijven, waar we als gemeente en als
gemeenschap trots op kunnen zijn,” aldus
wethouder Klink. Vanaf dinsdag 1 oktober tot
en met donderdag 31 oktober kunt u op
www.ondernemervanwijdemeren.nl stemmen
op uw voorkeurskandidaat.
>

Hoge nood

In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen
buik- of plasproblemen. Daarvan heeft 82%
snel toegang tot een toilet nodig vanwege een
medische aandoening. Op de Hoge Noodapp kunnen zij het dichtstbijzijnde toilet vinden.
In Wijdemeren zijn via de app slechts veertien
openbare toiletten te vinden. Heeft uw bedrijf
een toilet dat voor iedereen toegankelijk is?
Meld uw toilet dan aan bij de Hoge Nood-app.
Zo weten mensen u makkelijk te vinden en
maken we Wijdemeren gastvrij voor iedereen!
Meer info: www.hogenood.nu.

Kent u een bijzondere jonge Wijdemeerder?
Veel jongeren in Wijdemeren doen
iets bijzonders voor hun dorp,
straat, (sport) vereniging of school.
Vaak komen zij (nog) niet in aanmerking voor een lintje of een
andere onderscheiding. Om te laten zien dat we hartstikke trots zijn
op deze jonge inwoners is er sinds
kort de ‘De Optimist’; een speciale

onderscheiding voor bijzondere
Wijdemeerders van 6 tot 18 jaar.
De Optimist is een blijk van waardering voor
jonge inwoners die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Denk daarbij aan bijzondere
inzet voor een ander zoals vrijwilligerswerk, het
komen met een goed initiatief, het bieden van
langdurige hulp aan ouderen, ouders, familie-

leden of zieken, het maken van een bijzonder
werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving van
de prestatie en de datum/periode (maximaal

1 jaar geleden) en eventueel de gegevens van
een extra (meerderjarige) ondersteuner.

Deadline
U kunt een jongere aanmelden tot 15 november
2019. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders welke jongeren de onderscheiding ontvangen. De Optimist wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
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MEEZINGEN MET DSO:
JA ZUSTER, NEE ZUSTER

LEZING EN RONDLEIDING
‘KUNST IN HET
GEMEENTEHUIS’
We sluiten de week af met lezing door
de historische kring Loosdrecht over de
beroemde kunstschilder Dirk Smorenberg.
De lezing vindt plaats in het gemeentehuis.
Waarom daar? In het gemeentehuis hangt
een grote en bijzondere kunstcollectie.
De aansluitende rondleiding door stichting
kunstbezit ‘s-Graveland is een aanrader!

28SEPTEMBER
SEPTEMBER
- 4 OKTOBER
28
- 4 OKTOBER
2019 2019

Onder leiding van de toneelvereniging

We sluiten de avond af met een borrel.

DSO kunnen bewoners en omwonenden
van Veenstaete meezingen met de liedjes

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

JEUGDFESTIVAL KECK

We zijn benieuwd naar je skills. Samen

uit de wereldberoemde musical Ja Zuster,

gaan we namelijk een mooi kunstwerk

Nee Zuster.

maken van de skatebaan naast ‘t Akkoord.
(Rug)tassen pimpen - Ben jij zat van je
schooltas en wil je wel eens iets anders?

ij
Kom kj?
o
o
28 SEPTEMBER 2019 11.00-16.00
‘T AKKOORD KORTENHOEF

GRATIS!

We trappen de week af met een knal!
Jeugdmuziekfestival KECK (kunst en cultuur
Kortenhoef) heeft een open podium waar
alle jongeren uit Wijdemeren hun talenten

Kom dan langs om je (rug)tas te pimpen.
Face painting - Op elk festival zie je het
Van een paar lijnen tot ware kunstwerken

MAANDAG 30 SEPTEMBER

met glitters en strass steentjes. Leer in
deze workshop hoe je dit zelf kunt doen.

11:00 – 16:00 uur
’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef

naar jou! Een jury zal alle optredens tijdens

Altijd al benieuwd hoe toneelrepetities er

Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

kans. Toneelvereniging DSO is druk bezig
met repeteren voor de uitvoering van de
musical Ja Zuster, Nee Zuster en u kunt een
kijkje komen nemen!

CONCERT KASTEELMUSEUM SYPESTEYN

19:45 – 22:30 uur
Foto: Foppe Schut

het muziekfestival bekijken. De beste show
wint een prijs. En niet zomaar een prijs… een
cheque van 200 euro om bijvoorbeeld extra
muziek-, dans- of zanglessen te nemen.

11:00 – 16:00 uur

Cultreel Centrum De Blinker,
Parklaan 4, Kortenhoef

VRIJDAG 4 OKTOBER

TEKENWORKSHOP
WILMA HAGEN

’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef
Aanmelden vóór vrijdag 27 sept.
via www.wijdemeren.nl/cultuurweek

Gemeentehuis Wijdemeren,
Rading 1, Loosdrecht

voor u zou kunnen zijn? Grijp dan nu deze

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Het Belinfante Strijkkwartet en Groovin’
Little Big Band.
Twee muzikale optredens in de prachtige
tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn.
Deze middag biedt klassieke muziek aan op
een toegankelijk manier, uitgevoerd door
het Belinfante Strijkkwartet. Na een korte

KECK WORKSHOPS
Of wat denk je van een leuke gratis workshop? Kom langs om meer te leren over:
• DJ’en - Droom jij ervan om plaatjes te
draaien op de tofste feesten en festivals?
Kom dan langs en laat ons zien wat je
kunt óf leer de kneepjes van het vak! Ben
jij onze nieuwe superstar DJ?

pauze klinken de zachte jazztonen van de

Bewoners van verzorgingshuis de Kuijer

lokale Groovin’ Little Big Band. De toegang

in Nederhorst den Berg kunnen meedoen

is gratis. Er is beperkt plek, dus meld u snel

met een tekenworkshop van Wilma Hagen.

aan! U kunt na het concert tegen eigen kos-

“Samen kleuren en tekenen is rustgevend.

ten een rondleiding volgen in het kasteel.

U vergeet de dingen om u heen eventjes.
Tegelijkertijd is het ook erg inspirerend.

13:30 – 16:00 uur
Kasteel-Museum Sypesteyn,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
Loosdrecht
Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

U leert veel van elkaar en leert anders kijken
naar de wereld om u heen.”

14.30 – 15.45 uur
De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2,
Nederhorst Den Berg

• Djembé - Stoer zijn ze hè... die grote
houten trommels. Benieuwd hoe je hier
muziek mee maakt? Kom langs om het
te leren.
• Graffiti spuiten - Altijd al eens een
graffiti-kunstwerk willen maken?

19:30 (inloop) – 22:00 uur

OPEN REPETITIE
TONEELVERENIGING DSO
in het echt aan toe gaan en of het ook iets

Zing jij de sterren van de hemel? Kun
muziekinstrument? Dan zijn we op zoek

Veenstaete, Oudergaarde 1-219,
Kortenhoef

voorbij komen, gezichtsschilderingen.

kunnen showen.
je goed dansen, acteren of speel je een

14:30 – 15:15 uur

www.wijdemeren.nl/cultuurweek

Wijdemeren
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Week van de Valpreventie
Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: woensdag 2 oktober 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spierkracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Nederhorst den Berg
Individuele training
Fysiotherapie Practicum Nederhorst,
Martie Hansen
Tijdstip: gehele valpreventieweek
Met een onderzoek gericht op balans,
mobiliteit en kracht, kijken we welke
individuele training u nodig heeft.
Contact: (0294) 25 38 38.

60+ Beweegcoach
Wilt u ondersteuning of heeft u
vragen over valpreventie? Neem
dan contact op met één van onderstaande professionals.

Met een valanalyse schatten we samen het
risico in en ontvangt u persoonlijk advies.
De valanalyse is gratis.
Contact: (06) 11 31 22 52 of
info@thuiszorgoefentherapie.nl

Kortenhoef
Valrisico Analyse
Thuiszorg Oefentherapie, Anne Krijnen &
Jos Laheij
Tijdstip: Het is de hele valpreventieweek
mogelijk een afspraak te maken.

Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: maandag 30 september 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spier-

In heel Wijdemeren kunt u ook meedoen aan
vele andere beweegactiviteiten.
De Beweegcoach, Beppie van de Bunt, heeft
boekjes met al het 60+ sport- en beweegaanbod van de gemeente. Ook kunt u bij haar
terecht voor een persoonlijk beweegadvies.
Contact: (06) 31 59 58 47 of
b.vandebunt@inovum.nl of
www.teamsportservice.nl/gooi

kracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Loosdrecht
Preventieve Gym
Berghuis Oefentherapie, Emmaly Berghuis
Tijdstip: maandag van 16.00-17.00 uur dames
- van 20.00-21.00 uur heren.
Gericht op het behouden en vergroten van
mobiliteit, balans, coördinatie en kracht.
Contact: (06) 46 40 26 91.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen

- Kortenhoefsedijk 108: Verbouwen woning (12.09.2019)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

- Van Ostadelaan 36: Plaatsen dakkapel (09.09.2019)

Inzage

- Stichts End 50: Aanbrengen brandscheidende muur
(10.09.2019)

>

Kortenhoef

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Golfslag 25: plaatsen steiger (06.09.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vernieuwen en verplaatsen steiger (10.09.2019)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne installatie
(17.09.2019)
- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen aan zijgevel
(17.09.2019)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping (10.09.2019)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 96: bouwen woning met zwembad (10.09.2019)

te schrappen die niet van toepassing zijn op het perceel
alsmede voor enkele technische aanpassingen.
Het bestemmingsplan is derhalve gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot de toelichting, de regels en de
verbeelding.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ankeveen

- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (06.09.2019)
- Koninginneweg 64: plaatsen dakkapel (16.09.2019)
- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (12.09.2019)
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Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: Plaatsen luchtbehandelingsinstallaties op dak

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP6200Old2852018-va00) met bijbehorende stukken is
tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11
juli 2019 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk
285, Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzageligging, tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Het plan

Voorlopige voorziening

Het plan voorziet in het verleggen van de oeverlijn. Er
wordt grond ontgraven en water wordt gedempt. Het bestemmingsplan is echter gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is uitgebreid. om de bouw van een botenloods
en verplaatsing van de gewenste insteekhaven mogelijk
te maken. De regels (incl. de toelichting) zijn eveneens
gewijzigd. Enerzijds om de bouw van een botenloods
mogelijk te maken en anderzijds om enkele artikelleden

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling,
en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

> Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Reigerlaan t.h.v. huisnr. 18: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (18.09.19)

Ter inzage

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN

Column van
de burgemeester

Draag elkaars lasten,
En vervul zo de wet van Christus.

>

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Burgemeester Freek Ossel

Galaten 6, vers 2

Na een lang en dienstbaar leven namen wij in liefde en
dankbaarheid afscheid van onze zus en (oud)tante

Corrie Manten - Heineke
Sinds 3 december 1968 weduwe van Ruth Manten
* Nieuw-Loosdrecht,
23 augustus 1926

Nieuw-Loosdrecht,
15 september 2019

Daan en Aartje Heineke - Veldhuizen
Wijntje en Dave de Costa - Heineke
neven en nichten
Correspondentieadres:
Denise de Costa
Clarastraat 162, 5211 LB ’s-Hertogenbosch
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

De kracht van de gemeenschap,
de kracht van Wijdemeren
Het burgemeesterschap van en
voor Wijdemeren is een mooie
taak met vrolijke, roerende en
soms ook lastige kanten. Het
is eigenlijk nooit saai. Het hele
jaar door worden in alle dorpen
met regelmaat grote en kleine
evenementen georganiseerd.
Dat toont de kracht van de gemeenschap. Soms maak je iets
mee van een buitencategorie,
waardoor je extra trots bent
burgemeester van Wijdemeren
te zijn. Gebeurtenissen van
geheel verschillende aard, die
de lokale kracht illustreren.
Wijdegat concert
Allereerst het Wijdegat concert in
Kortenhoef. Op de tweede zaterdagmiddag van september mogen
niet gemotoriseerde bootjes, met
toestemming van Natuurmonumenten, opstomen naar een speciale
locatie in het stille watergebied
van het Wijdegat. Zo’n 50 bootjes
met een kleine 300 mensen
genieten dan van een speciaal
concert in een prachtig watergebied met zicht op de ondergaande
zon. Voor soep en snacks zorgt
een gerenommeerde cateraar.
De gehele organisatie ligt in han-

Foto: Douwe van Essen

den van vrijwilligers. Er is geen
entreegeld, wel een pot die rondgaat voor een vrijwillige bijdrage.
Na afloop gaat iedereen weer z’n
eigen weg. Wat ik mooi vind, is
dat het hele gebeuren spontaan,
ter plekke lijkt te ontstaan, met
minimale afspraken vooraf. Alles
komt dan op die tweede zaterdag
in september bij elkaar.

Vliegtuigmonument
Het ander voorbeeld is de recente
ceremonie voor de onthulling
van een bijzonder monument in
Nederhorst den Berg. Een initiatief
van de Historische Kring Nederhorst de Berg. In Nederhorst den
Berg stortte in mei 1943 een bommenwerper neer. Vijf Canadese en
Engelse jongemannen lieten hier

het leven.
Het was een goed georganiseerde ceremonie in het bijzijn van
nabestaanden, veteranen en een
muzikale omlijsting van de Luchtmachtkapel. Een indrukwekkende
gebeurtenis. Wat mij persoonlijk
vooral trof was de betrokkenheid
en toewijding van de gemeenschap zelf. De Historische Kring
die meer dan een jaar met grote
bevlogenheid en energie heeft gewerkt aan de totstandkoming van
het monument en de onthulling.
De inzet van talloze vrijwilligers
voor de logistiek en de verkeersregeling. De lokale kunstenaar
die het monument maakte. De
drie Bergse basisscholen die het
monument gaan onderhouden. En
dan nog de aanwezigheid van vele
inwoners bij de onthulling
Voorbeelden van de kracht van
de gemeenschap, de kracht van
Wijdemeren. Laten we daar zuinig
op zijn.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Voorzitter neemt afscheid van
Bestuur Sypesteyn
Gezocht
Toezichthoud(st)er Jachthaven 10 uur p/w
Functie-eisen:
-flexibel inzetbaar
-10 uur per week
-woonachtig Loosdrecht
of dir. omgeving
Taken:
-controle vd jachthaven
-signaleren onregelmatigheden
-klein onderh./schoonhouden
✉ unitex@hvanolst.com
☎ 0485 551155

LOOSDRECHT - Maandag 16
september jl. nam Frans Kastelein afscheid als voorzitter
van het bestuur van de Van
Sypesteyn Stichting te Loosdrecht.
Twaalf jaar was Frans voorzitter in een voor Sypesteyn
moeilijke periode. Samen
met het bestuur is na jaren
tegenslag het Schutseterrein
ontwikkeld en zal de pacht
van de woningen als inkomstenbron naar Sypesteyn toekomen. In een gezellige sfeer
werd Frans in het zonnetje
gezet door Patrick Willemse,
namens de vrienden, burgemeester Freek Ossel namens

de gemeente en Lia Moote
die hem namens Sypesteyn,
tot zijn grote verrassing, een
straatnaambordje aanbood
met het opschrift “Place de
Kastelein”. Dit bord zal in de
toekomst bij het Koetshuis

worden geplaatst. Frans Kastelein heeft de voorzittershamer overgedragen aan Sandra van Rijkom, voormalig
wethouder cultuur, die deze
uitdagende taak enthousiast
op zich neemt.
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In beweging bij Inovum Fitness 50+
NIEUWSSTER

bewegen en ze heeft gelijk.
Ik vind het heerlijk.” Op de
dinsdagmiddag is er plek
voor ongeveer 12 personen.
De kosten bedragen € 31,50
per maand.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Sociaal

WIJDEMEREN - Voor iedereen boven de vijftig heeft
Inovum ruimschoots plekken waar u in beweging kunt
komen. Binnen Wijdemeren
zelfs drie locaties: Beukenhof
en Emtinckhof (Loosdrecht)
en Veenstaete (Kortenhoef).
De dames op de dinsdagmiddag komen veelal al jaren
met veel plezier samen in
de fysioruimte van de Beukenhof. Er is plek voor meer
50-plussers.
Fysiotherapeut Noël Kiros
vertelt dat de sportzaal van
het verpleeghuis intensief
wordt gebruikt, onder andere voor revalidatie. Nu
hebben we het echter over

deelnemers die uit zichzelf
van buitenaf willen werken
aan conditie, kracht en mobiliteit. Er zijn drie groepen
Fitness 50+.

Dinsdagclub
Exact om 13.30 uur zitten
de zeven dames in de kring.
Vandaag geeft Kim Schoenmaker les. Het begint natuurlijk met een warming up. Dat
wordt actief bewegen vanaf
de stoel, benen en armen
zwaaien, stevig stampen met
de voeten, ondersteund door
een pittige ritmische klanken. Daarna volgt een circuit
van diverse toestellen die de
benen, buikspieren, armen
en andere ledematen trai-

nen. Ieder op haar niveau, je
wisselt na 3 minuten.
Ria de Rijk probeert uit alle
macht zich met een tuigje
naar voren te buigen. “Ik begin even op een lager niveau,
want ik ben een tijdje uit de
running geweest.” Ze is al 7
jaar trouwe bezoeker op de
dinsdagmiddag. “Ik heb niet
altijd zin, maar ik blijf toch
komen, want het is echt nuttig. Ik voel me hierdoor echt
fitter”, vertelt de 82-jarige.
Hennie Terlien heeft dezelfde
leeftijd. Ze loopt met stevige
pas over de loopband. “Ik was
hier voor therapie van m’n
heup. Toen zei mijn dochter
dat ik door moest gaan met

Naast ontspannen bewegen
is het sociale aspect ook van
belang. “Je moet je hier thuis
voelen en samen ook plezier
hebben”, vervolgt Kiros. Een
kopje koffie na afloop hoort
er ook zeker bij. De begeleiding houdt wekelijks bij wat
je prestaties zijn en indien
nodig worden je vorderingen
besproken. Van tevoren is het
belangrijk dat je duidelijk
bent in wat je doelen zijn,
wat wil je bereiken. Soms
moet je in samenspraak met
de begeleider je inspanningen wat afremmen of juist
anderzijds iets meer activeren.

Meer mogelijk
Fitness Inovum heeft meer
‘bewegingspakketten’. Ook
individuele lessen. Naast de
dinsdagmiddag zijn er ook
lessen op maandag en donderdag in de Beukenhof. Op
de Emtinckhof kun je terecht
op woensdag en donderdag.
Ook daar zijn nog 4 open beweegplekken. Wilt u meer
weten? Bel: 035- 58 88 492 of
mail: fysio@inovum.nl

GGD start Gezondheidsmonitor Jeugd
van jongeren, maar geeft
ook gerichte adviezen aan de
jongeren zelf. Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet
hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen met hierbij voorlichting en advies.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid
REGIO - De middelbare
scholen in de regio Gooi en
Vechtstreek starten vanaf
23 september weer met de
Gezondheidsmonitor Jeugd
2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek van de
GGD naar de gezondheid,
het welzijn en de leefstijl
van middelbare scholieren
in klas 2 en 4, vindt om de
vier jaar plaats.
Alle GGD’en in Nederland
voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze
uit. Hierdoor is het mogelijk

om de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau te vergelijken. Het
doel van het onderzoek is
inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van middelbare scholieren.

Monitoring én voorlichting
Het unieke van dit project is
dat er naast onderzoek ook
voorlichting gegeven wordt
aan de jongeren die de vragenlijst invullen. Het levert
dus niet alleen de GGD’en,
scholen en gemeenten zicht
op de gezondheid en leefstijl

De resultaten van de Gezondheidsmonitor
Jeugd
2019 zijn halverwege 2020
beschikbaar en bieden een
overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Mede op
basis van deze resultaten
wordt landelijk en lokaal
beleid ontwikkeld, door het
Rijk en gemeenten, om de
gezondheid en leefstijl van
jongeren te bevorderen.

Gezondheidsmonitor Jeugd
2015: extra inzet op alcohol
en welbevinden
De cijfers uit de laatste Ge-

zondheidsmonitor van 2015
gaven aanleiding tot extra
inzet op NIX18 (geen alcohol
onder de 18). Ook wordt er
extra ingezet op het thema
Welbevinden van de Gezonde School. Vanuit de regio
zijn dit schooljaar hiervoor
extra middelen ter beschikking gesteld.

Monitoring wettelijke taak
van de GGD
De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit
in opdracht van gemeenten
en het ministerie van VWS
en werken hierin samen
met GGD GHOR Nederland
en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd voeren
de GGD’en ook elke vier jaar
de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit,
de volgende in najaar 2020.
www.monitorgezondheid.nl

€ 18.108,07 voor
KWF Kankerbestrijding
WIJDEMEREN - De collecte
voor KWF Kankerbestrijding
in Wijdemeren, heeft
€ 18.108.07 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De opbrengst in ‘s-Graveland/
Kortenhoef was € 6362,46,
Ankeveen € 1269,78, Loosdrecht € 6373,85, Nederhorst
den Berg € 4101,98.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift
overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft
KWF Kankerbestrijding zich
inzetten voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven.
Samen moeten én kunnen
we tegen kanker strijden
want helaas overlijden er nog
jaarlijks 42.000 mensen aan
kanker.
Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog
steeds heel hard nodig. Zie
kwf.nl voor meer informatie.

GooiTV
Vanaf woensdag 25 september 2019 zendt GooiTV het
volgende programma uit:
Ruud Bochardt is weer terug
met In Derde Termijn. Het
gaat over de vastgestelde gebiedsvisie centrum Bussum.
TV Magazine staat onder andere stil bij de ontvangst van
nieuwe bewoners in Wijdemeren en het evenement in
het Brediuskwartier in Bussum. GooiTV Nieuws waarin
met een aantal reporters verslag gedaan wordt van misdaad en ongevallen, maar
ook andere serieuze onderwerpen. GooiTV is te zien op
kanaal 41 (Ziggo) en kanaal
1432 (KPN). Zie gooitv.nl

Geef
mij
ij tijd.

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer

Woensdag

25 september 2019

Colofon
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken
Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u
uitsluitend terecht op afspraak.
Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
8.30 - 13.30 uur
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90
Toets 1 voor het melden van een
reparatieverzoek!

Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar
van 8.00 tot 16.00 uur

Duurzaam en comfortabel wonen in Breukelen
Aan de Schepersweg in Breukelen verduurzamen wij 153 appartementen verdeeld over vier flats. De appartementen
worden door ketenpartner Van Wijnen
van binnen en buiten energetisch verbeterd en er wordt groot onderhoud
gepleegd. Dit is een intensief project

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
De pagina verschijnt 4 x per jaar.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

waarbij we zoveel mogelijk afstemmen
en samenwerken met de bewoners.
We voldoen bij dit project ook waar mogelijk aan de wensen van de bewoners.
Want de woningen worden niet alleen
energiezuiniger, ze worden ook comfor-

tabeler en gezonder. Bijvoorbeeld door
minder tocht, dankzij nieuwe kozijnen
en voldoende frisse lucht, dankzij een
mechanische ventilatie. In de woningen
worden ook alle toiletten vervangen en
asbesthoudend materiaal wordt verwijderd. Bewoners maken zelf de keuze

Iedereen woont graag in een buurt waar
het schoon en netjes is. U kunt hieraan
bijdragen door te zorgen voor onkruidvrije paden en opritten, goede schuttingen en een verzorgde tuin.
Onze huurdersbelangenorganisatie heeft haar eigen website. Daar
kunt u lezen wat de HBO voor u
kan doen en wat u voor hen kunt
doen. Ga naar www.hbovechtenomstreken.nl

Tuintips
Een verzorgde tuin is veiliger voor de
omgeving. Een niet gesnoeide heg kan
gevaarlijk zijn. Het kan het zicht op het
verkeer belemmeren en brandgangen en
trottoirs moeilijker begaanbaar maken.
- Maai regelmatig het gras.
- Verwijder het onkruid

(tuin, terras, oprit).
- Snoei uw heg regelmatig.
- Verwijder overhangende takken.
- Houd uw erfafscheiding
in goede staat.
- Verwijder rondslingerend vuil.
Vergeet achterpaden en brandgangen niet
De brandgang achter uw woning kunt u
beschouwen als een verlengstuk van uw
tuin. U bent verantwoordelijk voor het
onderhoud van de brandgang die aansluit
aan uw tuin. Het geeft u ongehinderd toegang tot de tuin en dient tevens als vlucht-

Jaarstukken

Het vegen van de dakgoten valt onder het huurdersonderhoud. Voor veel
huurders is dit echter best een opgave en daarom krijgen wij vaak het verzoek of wij deze service kunnen aanbieden. We hebben goed nieuws voor u,
vanaf nu is dat mogelijk!

Op onze website kunt u onze
uitgebreide jaarstukken
over 2018 lezen.
U vindt er ook een verkorte versie
met de belangrijkste resultaten.

deze service voorkomt u verstopping
van uw dakgoot en de afvoer van de regenpijp, wat leidt tot minder lekkages
en overlast.
De kosten voor deze service bedragen € 1,50 per maand. De kosten zijn
servicekosten en worden geïnd bij de
huurbetaling. Kijk op onze website
voor meer informatie en aanmelden.

Samen dementievriendelijk
Deze kennis past goed binnen onze
kernwaarden als organisatie: samen,
oplossingsgericht, begripvol.

weg bij eventuele calamiteiten. Verwijder
het onkruid uit de brandgang. Gebruik
de brandgang niet als verzamelplaats voor
afval of grof vuil. De brandgang is geen
opslagplaats, ook niet voor containers.
Breng frituurvet of olie naar het milieustation, giet het niet in de putjes in de
brandgang.
Bij brand of ongelukken, gebruikt de
brandweer deze paden om op moeilijk
bereikbare plaatsen te komen. Het is dus
voor ieders veiligheid heel belangrijk dat
deze paden goed onderhouden worden.

Website

Op onze website vindt u veel
informatie. We proberen zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden,
zodat het voor u duidelijk is
en u snel verder kunt. Gebruik
de zoekfunctie om snel de
informatie te vinden die u zoekt!

Nieuwe spelregels WoningNet
In de huisvestingsverordening van regio Utrecht staan de spelregels voor de
verdeling van sociale huurwoningen. Wat betekent dit voor uw inschrijving
bij WoningNet? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Het verhaal
van Joeri

Alle medewerkers volgden een training om goed te kunnen omgaan met
dementie. De training werd verzorgd
door
samendementievriendelijk.nl.

Van Wijnen is momenteel druk bezig
met het uitvoeren van alle werkzaamheden. De betrokken bewoners worden op
de hoogte gehouden van de planning.

Tuinonderhoud

Nieuwe service: dakgotenreiniging

Jaarlijkse reiniging
Met de nieuwe service worden uw dakgoten ieder jaar geveegd, zowel aan de
voor- als achterzijde van uw woning.
Uw dakgoten worden geveegd door de
firma Klarenbeek. Zij komen in het
najaar, als de meeste bladeren zijn gevallen. Voordat zij uw dakgoot vegen,
kondigen zij hun komst bij u aan. Met

of zij hun badkamer en keuken laten
renoveren.

Atrivé adviseur Joeri Zandvliet
is het afgelopen jaar interim
bestuurssecretaris geweest bij
Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken. Daarnaast werkte hij
ook als projectleider aan specifieke
opdrachten uit het ondernemingsplan. “Zowel de traditionele taken
van een bestuurssecretaris, als de
werkzaamheden voortvloeiend uit
het ondernemingsplan gaven veel
voldoening. Je kunt iets structureels voor de corporatie betekenen,
maar het geeft je ook als adviseur
energie. Win-win dus.”
Lees het hele verhaal
op onze website.

Behoud inschrijfduur
Stel, u vindt een woning via WoningNet, maar u twijfelt of dit de woning is
waarvoor u uw inschrijfduur wilt opgeven. Voor veel woningzoekenden een
reden om de aanbieding te weigeren en
verder te zoeken. Daarom verandert
dit. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw
inschrijfduur terug als u een woning
heeft gevonden. Om van deze regeling
gebruik te maken schrijft u zich binnen een jaar opnieuw in en betaalt u de
inschrijfkosten van WoningNet.
De gemeenten en woningcorporaties
hopen dat mensen door deze regeling
eerder en vaker verhuizen. Zo komen
er ook meer woningen vrij voor starters.
Van Groot naar Beter
Wordt uw woning te groot en wilt u
kleiner gaan wonen? Dan krijgt u

voorrang. Deze regeling bestond al
in een paar gemeenten, maar gaat nu
voor de hele regio gelden. Ook worden
de voorwaarden eenvoudiger. Huurt
u nu een sociale huurwoning van een
woningcorporatie met minimaal vier
kamers? Dan krijgt u voorrang op
woningen met maximaal drie kamers.
Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo
woont u in een huis dat beter bij uw
situatie past en komt er een grote woning vrij voor een gezin. Zorgt dat u
in uw profiel uw huidige woonsituatie
goed hebt ingevuld.
Meer informatie
De zestien gemeenten in de regio
Utrecht hebben samen de nieuwe huisvestingsverordening gemaakt. Wilt u
meer weten over de huisvestingsverordening? Kijk dan op de website van uw
gemeente of de gemeente waar u wilt
gaan wonen.
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1500 euro voor Bobby & Robine Foundation
NIEUWSSTER

steden, maar ook het opsplitsen van de kindjes en ouders
in de meest kwetsbare tijd
van ons leven.” Op dit moment verloopt de behandeling zoals het zou moeten,
voegt Jan-Willem eraan toe.
“We blijven hopen op een positieve ontwikkeling.”

samenwerking met
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Steun
De doelstelling van de Bobby
& Robine foundation is tweeledig. Ten eerste ‘family support’ met als doel om Bobby
en Robine zo optimaal mogelijk te kunnen geven. Giften gaan o.a. naar kosten die
niet door de verzekering of
overheidsinstanties worden
gedekt te financieren, zoals
educatie en beweging, zorgkosten, juridische ondersteuning, reis- en verblijfkosten,
aanpassingen in huis, etc.

‘S-GRAVELAND - Vrijdag jl.
mocht voorzitter Tom van
Eijden namens de Grasbaandraverijen
Hilversum
een cheque van 1500 euro
beschikbaar stellen aan de
Bobby & Robine Foundation.
Saskia Luijer, winnares van
de duo-sulky race, deed de
officiële overhandiging aan
Jan-Willem
Schermerhorn
van de stichting.
Jan-Willem en zijn vrouw Pamela Luijk zijn de ouders van
Robine en Bobby. Vlak na Robine’s derde verjaardag

kreeg zij haar eerste epileptische aanval. De combinatie
van haar spraakprobleem
en de epileptische aanvallen
leidden uiteindelijk tot een
DNA- en stofwisselingsonderzoek. Na 3 zenuwslopende maanden kregen zij het
slechtst denkbare nieuws:
Robine heeft de extreem
zeldzame en dodelijke metabole
(stofwisselingsziekte) CLN2. Een progressieve
ziekte die gepaard gaat met
blindheid, epilepsie en uitval
van motoriek, denkvermogen en slikken, resulterend

in vroegtijdig overlijden, in
de meeste gevallen tussen 8
en 12 jaar oud. De wereld van
Pamela en Jan-Willem stortte
in. Op 8 februari 2017 werd
Robine’s broertje geboren,
Bobby. Gezien het genetisch
karakter van de ziekte van
zijn zus hebben ze hem ook
direct laten testen.
De kans was 1 op 4 dat hij
ook CLN2 zou hebben. Hun
grootste angst werd bewaarheid. Ook Bobby heeft deze
afschuwelijke, ongeneeslijke
ziekte.

Kwetsbaar
Jan-Willem vertelt: “Ons
belangrijkste doel is nu om
Bobby en Robine een zo optimaal mogelijk levensniveau
te bieden. Op dit moment is
er één behandeling die de
ziekte en uitvalsverschijnselen vertraagt. Bobby maakt
als proefpersoon deel uit van
een 3 jaar durende trial met
dit medicijn in Hamburg.
Robine moet helaas in Rotterdam behandeld worden.
Dit betekent voor ons niet
alleen zeer intensieve behandelschema’s in verschillende

Ten tweede draagt de Bobby
& Robine foundation bij aan
het financieren van onderzoek van medicijnen die het
levensniveau van kinderen
met CLN2 & andere stofwisselingsziektes verbetert.
De stichting Grasbaandraverijen is met velen zeer
begaan met het lot van de
kinderen en hun ouders.
Daarom roepen ze eenieder
op om hen vooral te steunen.
Ook in 2020 is de Bobby &
Robine Foundation het goede
doel.

Het roer gaat om bij Ondernemend Wijdemeren

WIJDEMEREN - Op de netwerkborrel van vorige week
in de brandweerkazerne
Loosdrecht waren de eerste tekenen van een nieuwe
koers van Ondernemend
Wijdemeren al zichtbaar.
Zangeres en cabaretière
Yvonne van den Eerenbeemt
was ingehuurd om op relaxte wijze de ondernemers te
winnen voor een OW 3.0.

Door: Herman Stuijver
Wat hetzelfde zal blijven,
is het netwerken met een
goede maaltijd. Ook nu
werden de circa 75 gasten
welkom geheten met een
smakelijk buffet rond 18.30
uur. Daarna was het werken
geblazen voor de ondernemers. Yvonne stelde vast dat
90% van de aanwezige ondernemers een relatie heeft,

af en toe gestrest is en dat
een tweetal weleens reddend had opgetreden (EHBO
toegepast). Plus dat er nog
enkele losse feitjes werden
vastgesteld, terwijl toetsenist Eelco Menkveld op het
keyboard pingelde. Elkaar
beter leren kennen blijft het
hoofddoel van OW, maar het
liefst op een eigentijdse manier. Waarbij entertainment
zeker een rol gaat spelen. In
ieder geval zal er nog een superbrainstormsessie volgen
om de toekomst en de stijl
van werken te bepalen.

Afscheid
Wim Lorjé is 10 jaar voorzitter van de 250 leden van
Ondernemend Wijdemeren.
De Berger is bezig met zijn
afscheidstournee, maar hij
heeft nog wel actief meegedacht over de grote lijnen
van de nabije toekomst. Er
komen voortaan vier bijeenkomsten, inclusief de nood-

zakelijke jaarvergadering.
Twee keer zijn het de netwerksessies rond stamppotten en haring en één keer
komt er een ‘totaal ander’
evenement. Misschien zelfs
buiten het dorp. Bestuurslid
Hans van der Laan de Vries
voegde eraan toe dat van
de leden dan wel een bijdrage wordt gevraagd. “Ik
denk even hardop, je zou
bijvoorbeeld met z’n allen
naar Winterberg kunnen
gaan. We moeten elkaar
beter leren kennen, want je
hebt als ondernemers een
gezamenlijk belang.” Verder hecht Van der Laan aan
betere communicatie met
elkaar. Daarvoor werd hij op
z’n wenken bediend, want er
komt naast de Evenementencommissie een Marketing/
Communicatiewerkg roep.
Croquetteur Jan Lagrouw
wierp zich direct op als lid
van deze club die op vooruitstrevende wijze van zich zal

laten horen.
Wie de opvolger van Wim
Lorjé zal worden, staat nog
niet vast. In de brandweerkazerne gonsde de naam van
‘Joop’ van de Wetering rond,
die zelf glashard ontkende.

Stellingen
Enigszins verwarrend was
dat hierna Arjanne, Linda en
Anneke een uitgebreide presentatie gaven over 6 bijeenkomsten, zelfs al gepland tot
en met 2021. Verspreid over
de zes dorpen en een variatie
met meer beroepsgroepen.
Daarna werd in groepen gediscussieerd over stellingen,
waarbij diverse bedrijven
zich opgaven als locatie voor
volgende
netwerkborrels.
Ook waren er tal van suggesties om beter met elkaar
in contact te maken. Wat de
aanwezigen betreft, wordt
OW ‘the place to be’.
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Huis voor de ziel

NIEU

Door: Ds. A. van Duinen, Pre- mening gangbaar geworden dragen is. Is er niet meer geloofszaak zorg te bieden delijk bestaan van de mens
dikant Hervormde Gemeente dat een mens bestaat uit een te zeggen over een mens? aan mensen die op hulp zijn en dat wat het tijdelijke overLoosdrecht
heleboel moleculen die op Is een mens niet meer dan aangewezen. Maar bovenal stijgt. De ziel is het orgaan
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kunstige wijze met elkaar
een menselijk lichaam vormen. Alles wat je doet is een
gevolg van biochemische processen die zich in het lichaam
afspelen. Het zijn processen
die gebeuren. Als mens kun
je die processen nauwelijks
beïnvloeden. De mogelijkheden die je daartoe hebt, zijn
heel beperkt. Als je sterft,
komen de biochemische processen in het lichaam tot een
eind. Het leven van die mens
is voorbij. Het menselijk leven in deze visie hangt van
toevalligheden aan elkaar.

Wie ben je als mens? Het is
een vraag waar je niet altijd
bij stilstaat. Maar toch: vroeg
of laat stelt bijna iedereen
zich weleens die vraag. Die
vraag staat niet op de voorgrond als het goed gaat in je
leven. Maar als je in een crisis belandt, als de dokter met
een slechte uitslag komt of als
iemand van wie je veel houdt
plotseling overlijdt, dan kan
het zijn dat de vraag: wie ben
ik als mens, je bezighoudt.
Wat is de zin van mijn leven?
Als mij iets ergs overkomt,
hoe zou ik daar op reageren
en mee omgaan?

Ziel

In de laatste decennia is de

Het blijkt dat dit voor veel
mensen nauwelijks te ver-

de biochemische processen
die zich in het lichaam afspelen? Heeft een mens niet
ook een ziel? Onder de ziel
versta ik dan datgene dat de
mens maakt tot wat hij of zij
is. De ziel, dat is de identiteit
van de mens. In de kerken is
er aandacht voor de ziel van
de mens. De kerk wordt wel
eens omschreven als: ‘huis
voor de ziel’. De kerken hebben expertise als het gaat om
de ziel.
We geloven dat ieder mens
uniek is en alle mensen hun
plekje mogen hebben in kerk
en wereld. En dat er zorg mag
zijn voor het materieel welzijn van mensen. Het is een

zien we een mens in relatie
tot God. Het gaat daarbij om
de relatie van déze mens tot
God. De relatie tussen God
en mens is daarmee een persoonlijke relatie. In het contact van de kerk met mensen
gaat het altijd om de mens die
we tegemoet treden voor het
aangezicht van God.

Eindig
Het menselijk leven voor
Gods aangezicht is kwetsbaar. Het is ook eindig. Ieder
mens sterft. Voor veel mensen is het belangrijk om te
proberen de verbinding te
leggen tussen het tijdelijke
en het eeuwige. De ziel vormt
een soort brug tussen het tij-

dat mij in staat stelt open te
staan voor niet-materiële dingen. Het leven van elke dag
en het geluid van de ‘andere
kant’ komen hier samen.
Wij geloven dat de bijbel het
geluid van de ‘andere kant’
verwoordt. Als kerken proberen we die verbinding te
leggen en daarbij het geluid
van de ‘andere kant’ zo goed
mogelijk te laten horen. Een
mens wil graag de regie over
het leven in eigen hand houden. Maar we merken zo vaak
dat dit niet lukt. Daar is een
mens te klein voor. Wat mooi
dat de bijbel laat zien dat er
meer is. Wij mogen ons leven
in Gods handen leggen. Het is
zaak om aan zielzorg te doen.

Themaochtend rondreis Japan
LOOSDRECHT - Op woensdag
2 oktober is er van 10.0012.00 uur in Bibliotheek Gooi
en meer vestiging Loosdrecht
een Themaochtend over een
cultuurhistorische rondreis
door Japan door Henk Butink.
Butink vertelt aan de hand
van een audiovisuele show
over een cultuurhistorische
rondreis door Japan, een

unieke ervaring van oud en
nieuw. Vol met contrasten,
hippe jongeren, kleurrijke
neonreclames, oude en nieuwe architectuur met name in
Tokyo. In Kamakura en Kyoto
zien we de eeuwenoude Zentempels en in Matsumoto
bezoeken we het indrukwekkende zwarte kasteel. Op Japanse wijze slapen en eten
we in een klooster en wonen

een vuurceremonie in de
vroege ochtend bij. Bij het bezoek aan Hiroshima worden
we stil bij de Atoombomkoepel, het monument en in het
museum.
Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij. Tjalk
41, Loosdrecht.

KINDERBOEKENWEEK bij Bibliotheek Gooi en meer

REGIO - Het Thema van de is Reis mee! Voertuigen staan
komende Kinderboekenweek centraal.

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek organiseert
Bibliotheek Gooi en meer een
Legowedstrijd.
LEGO-wedstrijd ‘Fantasievoertuig’. Kinderen van 6 tot 12 jaar mogen
thuis hun mooiste fantasievoertuig van Lego maken en
deze tot zaterdag 28 september inleveren in de vestiging

Loosdrecht.
De fantasievoertuigen zullen
daar tentoongesteld worden.
Van 2 tot en met 12 oktober
kan er worden gestemd op de
fantasievoertuigen. Dus kom
langs en breng je stem uit!
Iedereen mag stemmen. Op
woensdagmiddag 16 oktober
om 16.00 uur zal de feeste-

lijke prijsuitreiking plaatsvinden.
Bibliotheek Gooi en meer organiseert ook workshops van
Mad Science voor kinderen
van 8 tot 10 jaar. Meedoen is
gratis, maar geef je snel op
via www.bibliotheekgooienmeer.nl Per workshop zijn er
24 plaatsen.

doelpunt kon meepikken. De
man in vorm na zijn hattrick
vorige week in de beker.

lijkheid vanaf een meter of
twintig en die liet hij niet
onbenut. De thuisploeg zakte
steeds verder terug en het
spel werd ook steeds slordiger. Na flink aandringen van
de bezoekers was het wachten op de 2-2, maar die stand
stond gelukkig na afloop niet
op het scorebord. Voor het
eerst sinds 23 maart jl. had
de bezoekende ploeg verloren. De eerste horde voor de
Loosdrechters is genomen.

Door het oog van de naald
De eerste overwinning van
SV Loosdrecht is een feit. Na
ruim 90 minuten voetballen
tegen promovendus CDW
uit Wijk bij Duurstede was
de eindstand in het voordeel
van de thuisploeg: 2-1.
Door: Patrick Schaap

Het was voor het eerst in drie
jaar tijd dat de oranjehemden
hun eerste competitiewed-

strijd winnend afsloten. Zo
gemakkelijk ging dat echter
niet. Vanaf de aftrap was het
overigens wel Loosdrecht dat
het spel maakte.
CDW werd nauwelijks gevaarlijk en was het wachten
totdat het eerste doelpunt
viel. In de 9e minuut werd
er bijna gejuicht. Abou Ouaddouh legde de bal breed
op Luuk van Huisstede, zijn
schot raakte beide palen om

vervolgens weer in de handen van de keeper te komen.
In de 24e minuut was het wel
raak. Diezelfde Abou Ouaddouh gaf een mooie bal op de
vrijstaande Nick Doppenberg
die de bal raak schoot: 1-0. De
thuisclub ging vrolijk verder,
want in minuut 37 werd de
stand verdubbeld. Jesse van ‘t
Land gaf de assist op Luuk van
Huisstede die via de schouder
van een verdediger zijn

Na rust
In het tweede bedrijf waren
de rollen omgedraaid. De duels werden feller en de thuisploeg kon moeilijk zijn draai
vinden. CDW zag dat er wat
te halen viel en maakte verdiend de aansluitingstreffer.
De linksback van de bezoekende ploeg zag een moge-
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
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28 september

Historische Kring
“In de Gloriosa”
- Ankeveen, `s-Graveland
en Kortenhoef

Open huis, wij zijn open op
Kerklaan 89, te Kortenhoef
zaterdag 28 september van
13.00u tot 16.00u.
www.hk-kortenhoef.nl

28-29 september

Atelierroute Blaricum

www.atelierrouteblaricum.nl

29 september

Boerenfeest - Bussum

Stichting de Gooise Ark
organiseert zondag 29 september een Boerenfeest in
Bussum. Bij kinderboerderij
‘t Mouwtje vinden die dag
verschillende
activiteiten
plaats. Het Boerenfeest begint zondag 29 september
om 12.00 uur ’s middags en
eindigt om 16.00.
www.degooiseark.nl

29 september

Ontdek de herfst op
Boekesteyn - ’s-Graveland
Wandelen door het herfstbos van Boekesteyn. Honden
mogen helaas niet mee. Voor
alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via
de website. Zondag 29 september 2019 Vanaf 11:00 tot
en met 12:30. www.natuurmonumenten.nl

29 september

Fietstocht olv fietsgilde
- Buitenplaatsen ’s-Graveland

’s-Graveland was vanaf de zeventiende eeuw in trek bij rijke Amsterdammers, die zich
er vestigden op negen landgoederen en buitenplaatsen.
Een bekende buitenplaats is
Schaep en Burgh, al geruime
tijd het hoofdkwartier van
de Vereniging Natuurmonumenten. Verder zijn de
buitenplaatsen Boekenstein,
Gooilust en Trompenburg
vrij bekend. De ’s-Gravelandse vaart was vroeger een
belangrijke
handels-route
tussen Amsterdam en Hilversum. Vanwege het zuivere
water vestigden zich hier
veel wasserijen.
Zondag 29 september 2019
vanaf 13:30

3 oktober

MCO Lunchconcert
- Hilversum

In dit lunchconcert dirigeert
Klaas Stok een deel uit het

programma dat is samengesteld rondom de componist Daan Manneke voor het
AVROTROS Vrijdagconcert
van 5 oktober. Reserveren
via de website, toegang is
gratis. www.mcogebouw.nl

12-13 oktober,

Dutch Media Week
- Hilversum

Dutch Media Week trapt af
met de Open Studio Dagen,
een weekend waar je een
kijkje achter de schermen
krijgt op het Media Park.
AVROTROS, NOS en omroep
MAX openen hun studio’s
om te laten zien hoe media
gemaakt worden.
www.openstudiodagen.nl

GALLERY MCSORLEY/GOOILUST HERFST EXPOSITIE
26-29 september

Iedere zaterdag-zondag 12-18 uur. De
’s-Gravelandse galerie toont 19 jaar
kwaliteit glas, beeldhouw en schilderkunst van werelds bekende artiesten.
Eind september neemt Gallery McSorley/Gooilust weer deel aan het Kunst
& Antiek Fair in Kasteel Groeneveld,
Baarn van 26-29 september van 11.00
tot 18.00. Deze kunst fair heeft een
diversiteit aan Oude, Moderne en
Hedendaagse kunst, van Rembrandt tot
Mészáros. Tijdens de beurzen tonen wij
nieuwe kunstbeelden van Jaap Hartman (brons), Mari Mészáros en Fredy
Wubben (glas) en nieuwe schilderijen
van Birgit Huttemann-Holz en Lieuwe
Kingma.

OERRR STRUINEN EN BROODJE BAKKEN MET DE BOSWACHTER
29 september

t/m 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten in Pinetum Blijdenstein - Hilversum

Veel boeiende verhalen over
de geneeskrachtige werking
van de collectie.
www.pinetum.nl

t/m 1 november

Expositie ‘Stillevens uit
drie eeuwen schilderkunst’ in Galerie Wijdemeren - Breukeleveen

Wandel zondag 29 september mee met de boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en
duurt anderhalf uur.
Ga samen met de boswachter op ontdekkingsreis door de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Boekesteyn en Schaep en Burgh. Ontdek wie de bewoners van het bos zijn en hoe zij leven. Neem je camera mee om onderweg foto’s te maken. De boswachter weet antwoord
op al je vragen.
Zorg dat je een tasje bij je hebt voor bijzondere vondsten. In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de interactieve natuurwand. Na afloop bak je een broodje bij
een knapperend vuurtje.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 035 - 656 30 80. Zondag 29 september van 10:30
uur tot 12:00 uur.

Vanaf september gaat weer
een nieuwe expositie van
start. De prachtige veelzijdigheid van het stilleven als
onderwerp heeft ons geinspireerd tot het inrichten
van deze expositie. U bent
iedere vrijdag – en op andere dagen wanneer de vlag
uithangt – welkom tussen
11.00-17.00 uur om te komen
genieten van de expositie,
het uitzicht en een heerlijk
kopje koffie of thee. www.
galeriewijdemeren.nl

OERRR STRUINEN MET DE BOSWACHTER IN HET HERFSTBOS
1 - 13 oktober 2019

Kermis Ankeveen

Diverse data in oktober

Wandel in oktober mee met de boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland en
ontdek het herfstbos. Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt anderhalf uur.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ
’s-Graveland, 035 - 656 30 80. Zo. 6/13 oktober 2019 van 11:00 uur tot 12:30 uur. Za. 26
oktober 2019 van 14:30 tot 16:00 uur. www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

JAZZ CONCERT TIMELESS SWING BAND - ‘S-GRAVELAND
4 oktober

U kunt genieten van een gevarieerd jazz programma gespeeld door de Timeless Swing
Band uit Kortenhoef en omstreken. Zij gaan weer veel mooie melodieën ten gehore brengen uit de Swing periode van de jazz. Geïnspireerd door de fathers of jazz, Armstrong,
Goodman, Parker, Miles, Ellington en Getz gaan de 7 heren weer flink improviseren op
die mooie thema’s uit het swing tijdperk
Openingstijden Toegangsprijzen
Vrijdag 4 oktober 2019 Vanaf 20:00 tot en met 22:30

Wijdemeren van boven
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